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Amendamentul 22
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În scopul de a spori consecvența și 
comparabilitatea în întreaga Uniune a 
informațiilor nefinanciare dezvăluite, 
societățile ar trebui să fie obligate să 
includă în raportul lor anual o declarație 
nefinanciară care să conțină informații 
privind cel puțin aspectele de mediu, 
aspectele sociale și în ceea ce privește
personalul, respectarea drepturilor omului, 
combaterea corupției și a dării de mită. O 
astfel de declarație ar trebui să includă o 
descriere a politicilor, a rezultatelor și a 
riscurilor legate de aceste aspecte.

(6) În scopul de a spori consecvența și 
comparabilitatea în întreaga Uniune a 
informațiilor nefinanciare dezvăluite, 
societățile ar trebui să fie obligate să 
includă în raportul lor anual o declarație 
nefinanciară care să conțină informații 
privind cel puțin aspectele de mediu,
egalitatea de gen și diversitatea, aspectele 
sociale și de personalul, respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupției și 
a dării de mită. O astfel de declarație ar 
trebui să includă o descriere a politicilor, a 
rezultatelor și a riscurilor legate de aceste 
aspecte.

Or. en

Amendamentul 23
Mojca Kleva Kekuš

Propunere de directivă
Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pentru a asigura o transparență 
sporită, Comisia ar trebui să introducă 
raportarea defalcată pe țări pentru 
companiile transfrontaliere din toate 
sectoarele, impunând dezvăluirea de 
informații privind, de exemplu, natura 
activității companiei și impactul ei asupra 
societății, amplasarea geografică, cifra de 
afaceri, numărul de angajați în posturi 
echivalente cu normă întreagă și 
diversitatea de gen, în special în pozițiile 
din conducerea superioară, pentru a 



PE522.760v02-00 4/22 AM\1008927RO.doc

RO

asigura condiții de concurență echitabilă 
pentru companiile și investitorii europeni.

Or. en

Amendamentul 24
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a spori diversitatea, 
societățile și întreprinderile ar trebui să 
fie încurajate să promoveze participarea 
femeilor în cadrul consiliilor de 
administrație și al conducerii, ca mijloc de 
a spori eficacitatea procesului decizional 
ca imperativ de afaceri și economic. 
Societățile și întreprinderile ar trebui să ia 
în considerare crearea un grup de femei 
pregătite pentru ocuparea unor poziții în 
consiliile de administrație și în organele 
de conducere care să încurajeze, să 
sprijine și să dezvolte talentele femeilor de 
la toate nivelurile și pe tot parcursul 
carierelor lor.
Prin urmare, este important ca toate 
părțile interesate, cum ar fi agenți de 
recrutare, grupuri de lucru și organizații 
neguvernamentale, să depună eforturi 
comune constructive în vederea 
valorificării competențelor profesionale 
ale femeilor prin schimbări voluntare 
inițiate de întreprinderi care să integreze 
schimburile de bune practici în interiorul 
și în afara Uniunii Europene.
Societățile ar trebui să fie încurajate să 
contribuie la campaniile de sensibilizare, 
să ofere scheme de mentorat și sprijin 
pentru relaționare pentru angajate în 
legătură cu oportunitățile de angajare în 
posturi de conducere din organizațiile lor, 
cu scopul de a fructifica sfaturile și 
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experiența profesioniștilor în afaceri.

Or. en

Amendamentul 25
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Domeniul de aplicare a acestor cerințe 
de dezvăluire a informațiilor nefinanciare 
ar trebui să fie definit în raport cu numărul 
mediu de angajați, totalul activelor și cifra 
de afaceri. IMM-urile ar trebui să fie 
scutite de cerințe suplimentare, iar 
obligația de a prezenta o declarație 
nefinanciară în raportul anual ar trebui să 
se aplice numai societăților cu un număr 
mediu de angajați de peste 500 care fie au 
un bilanț care depășește în total 20 de 
milioane EUR, fie au o cifră de afaceri netă 
de peste 40 de milioane EUR.

(11) Domeniul de aplicare a acestor cerințe 
de dezvăluire a informațiilor nefinanciare 
ar trebui să fie definit în raport cu numărul 
mediu de angajați, totalul activelor și cifra 
de afaceri. IMM-urile ar trebui să fie 
scutite de cerințe suplimentare, iar 
obligația de a prezenta o declarație 
nefinanciară în raportul anual ar trebui să 
se aplice numai societăților cu un număr 
mediu de angajați de peste 250 care fie au 
un bilanț care depășește în total 20 de 
milioane EUR, fie au o cifră de afaceri netă 
de peste 40 de milioane EUR.

Or. en

Amendamentul 26
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Diversitatea competențelor și a 
punctelor de vedere ale membrilor 
organelor administrative, de conducere și 
de supraveghere ale societăților facilitează 
o bună înțelegere a organizării societăților 
și a afacerilor. Aceasta permite, de 
exemplu, ca membrii acestor organe să
provoace în mod constructiv deciziile de 

(15) Diversitatea competențelor și a 
punctelor de vedere ale membrilor 
organelor administrative, de conducere și 
de supraveghere ale societăților, inclusiv 
diversitatea de gen, facilitează o bună 
înțelegere a organizării societăților și a 
afacerilor. Este bine recunoscut faptul că 
diversitatea de gen, în special în pozițiile 
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management și să fie mai deschiși către 
idei inovatoare, abordând problema 
similarității punctelor de vedere sau 
fenomenul „gândirii de grup”. Astfel se
contribuie la o supraveghere eficientă a 
managementului și la o guvernanță de 
succes a societății. Prin urmare, este 
importantă îmbunătățirea transparenței în 
ceea ce privește politica de diversitate 
aplicată de societăți. Aceasta ar informa 
piața cu privire la practicile de guvernanță 
corporativă și, prin urmare, ar pune 
presiuni indirecte asupra societăților pentru 
alegerea unui personal de conducere mai 
diversificat.

înalte, contribuie la guvernanța 
corporativă, la calitatea procesului 
decizional și la performanța 
întreprinderilor. În plus, diversitatea 
consiliilor de administrație reprezintă un 
beneficiu pentru întreprinderi, deoarece 
componența consiliilor reflectă 
caracteristicile demografice ale 
principalelor grupuri de factori interesați, 
cum ar fi angajații, clienții și investitorii. 
În plus, aceasta permite, de exemplu, ca 
membrii acestor organe să critice în mod 
constructiv deciziile de management și să 
fie mai deschiși către idei inovatoare, 
abordând problema similarității punctelor 
de vedere sau fenomenul „gândirii de 
grup”. Astfel, contribuie la o supraveghere 
eficientă a managementului și la o 
guvernanță de succes a societății. Prin 
urmare, este importantă îmbunătățirea 
transparenței și adoptarea unei abordări 
uniforme în ceea ce privește politica de 
diversitate, în special diversitatea de gen,
aplicată de societăți. Aceasta ar informa 
piața cu privire la practicile de guvernanță 
corporativă și, prin urmare, ar pune 
presiuni indirecte asupra societăților pentru 
alegerea unui personal de conducere mai 
diversificat.

Or. pl

Amendamentul 27
Joanna Katarzyna Skrzydlewska

Propunere de directivă
Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Societățile ar trebui să ia măsuri 
pentru ca aspectele privind egalitatea de 
gen să fie luate în considerare în toate 
activitățile în aceeași măsură ca alte 
aspecte, să sprijine dezvoltarea resurselor 
umane și să garanteze un mediu de lucru 
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sigur și sănătos.

Or. pl

Amendamentul 28
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educația și experiența profesională, ar 
trebui să se aplice numai marilor societăți 
cotate la bursă. Prin urmare, întreprinderile 
mici și mijlocii care pot fi scutite de 
anumite obligații contabile în conformitate 
cu articolul 27 din Directiva 78/660/CEE 
ar trebui să nu intre sub incidența acestei 
obligații. Divulgarea politicii privind 
diversitatea ar trebui să facă parte din 
declarația de guvernanță corporativă, în 
conformitate cu articolul 46a din Directiva 
78/660/CEE. Societățile care nu dispun de 
o politică de diversitate nu ar trebui să fie 
obligate să pună în aplicare o astfel de 
politică, însă acestea ar trebui să ofere o 
explicație clară a motivelor.

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitoare la sex și la alte
aspecte precum vârsta, diversitatea 
geografică, handicapul, educația și 
experiența profesională, ar trebui să se 
aplice numai marilor societăți cotate la 
bursă. Prin urmare, întreprinderile mici și 
mijlocii care pot fi scutite de anumite 
obligații contabile în conformitate cu 
articolul 27 din Directiva 78/660/CEE ar 
trebui să nu intre sub incidența acestei 
obligații. Divulgarea politicii privind 
diversitatea ar trebui să facă parte din 
declarația de guvernanță corporativă, în 
conformitate cu articolul 46a din Directiva 
78/660/CEE. Societățile care nu dispun de 
o politică de diversitate nu ar trebui să fie 
obligate să pună în aplicare o astfel de 
politică, însă acestea ar trebui să ofere o 
explicație clară a motivelor.

Or. en

Amendamentul 29
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educația și experiența profesională, ar 
trebui să se aplice numai marilor societăți 
cotate la bursă. Prin urmare, întreprinderile 
mici și mijlocii care pot fi scutite de 
anumite obligații contabile în conformitate 
cu articolul 27 din Directiva 78/660/CEE 
ar trebui să nu intre sub incidența acestei 
obligații. Divulgarea politicii privind 
diversitatea ar trebui să facă parte din 
declarația de guvernanță corporativă, în 
conformitate cu articolul 46a din Directiva 
78/660/CEE. Societățile care nu dispun de 
o politică de diversitate nu ar trebui să fie 
obligate să pună în aplicare o astfel de 
politică, însă acestea ar trebui să ofere o 
explicație clară a motivelor.

(16) Obligația de a-și dezvălui politicile 
privind diversitatea organelor 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul și altele, handicapul,
diversitatea geografică, educația și 
experiența profesională, ar trebui să se 
aplice numai marilor societăți și 
întreprinderilor publice cotate la bursă.
Prin urmare, întreprinderile mici și mijlocii 
care pot fi scutite de anumite obligații 
contabile în conformitate cu articolul 27 
din Directiva 78/660/CEE ar trebui să nu 
intre sub incidența acestei obligații.
Divulgarea politicii privind diversitatea ar 
trebui să facă parte din declarația de 
guvernanță corporativă, în conformitate cu 
articolul 46a din Directiva 78/660/CEE.
Societățile care nu dispun de o politică de 
diversitate nu ar trebui să fie obligate să 
pună în aplicare o astfel de politică, însă 
acestea ar trebui să ofere o explicație clară 
a motivelor.

Or. en

Amendamentul 30
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Deoarece obiectivul prezentei 
directive, și anume sporirea relevanței, 
coerenței și comparabilității informațiilor 
dezvăluite de către societățile comerciale 
din întreaga Uniune, nu poate fi realizat 
în mod satisfăcător de către statele 
membre și, prin urmare, prin efectul pe 
care îl produce, poate fi realizat mai bine 
la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 

eliminat
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măsuri în conformitate cu principiul 
subsidiarității în conformitate cu articolul 
5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat 
la respectivul articol, prezenta directivă 
nu depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea obiectivului urmărit.

Or. en

Amendamentul 31
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute, în special, de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv libertatea de a desfășura 
o activitate comercială, respectarea vieții 
private și protecția datelor cu caracter 
personal. Prezenta directivă trebuie să fie 
pusă în aplicare în conformitate cu aceste 
drepturi și principii.

(18) Prezenta directivă respectă drepturile 
fundamentale și se conformează 
principiilor recunoscute, în special, de 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, inclusiv nediscriminarea, 
egalitatea de gen, libertatea de a desfășura 
o activitate comercială, respectarea vieții 
private și protecția datelor cu caracter 
personal. Prezenta directivă trebuie să fie 
pusă în aplicare în conformitate cu aceste 
drepturi și principii.

Or. en

Amendamentul 32
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 78/660/CEE
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Articolul 1 alineatul (1) se înlocuiește 
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cu următorul text:
(1) Măsurile de coordonare prevăzute prin 
prezenta directivă se aplică actelor cu 
putere de lege și actelor administrative ale 
statelor membre privind întreprinderile 
publice cotate la bursă și următoarele 
forme de societăți comerciale:

Or. en

Amendamentul 33
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Raportul anual conține o analiză fidelă 
a evoluției activităților, rezultatelor și 
situației societății, precum și o descriere a 
principalelor riscuri și incertitudini cu care 
se confruntă aceasta.

(a) Raportul anual conține o analiză fidelă 
a evoluției activităților, rezultatelor și 
situației societății, o descriere a 
principalelor riscuri și incertitudini cu care 
se confruntă aceasta, precum și o descriere 
a impactului său asupra aspectelor de 
gen, sociale și de mediu și asupra 
drepturilor omului.

Or. en

Amendamentul 34
Marije Cornelissen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
de peste 500 care, la data întocmirii 

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
de peste 250 care, la data întocmirii 
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bilanțului, fie au un bilanț care depășește în 
total 20 de milioane EUR, fie au o cifră de 
afaceri netă de peste 40 de milioane EUR, 
analiza include, de asemenea, o declarație 
nefinanciară care conține informații privind 
cel puțin aspectele de mediu, aspectele 
sociale și în ceea ce privește personalul, 
respectarea drepturilor omului, combaterea 
corupției și a dării de mită, inclusiv:

bilanțului, fie au un bilanț care depășește în 
total 17,5 de milioane EUR, fie au o cifră 
de afaceri netă de peste
35 de milioane EUR, analiza include, de 
asemenea, o declarație nefinanciară care 
conține informații privind cel puțin 
aspectele de mediu, aspectele sociale, de 
personal și de diversitate, respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupției și 
a dării de mită, ținând seama de întregul 
lanț de aprovizionare al societății,
inclusiv:

Or. en

Justificare

Definiția unei societăți mari ar trebui interpretată în conformitate cu definiția existentă din 
cea de-a 4-a Directivă contabilă, potrivit căreia o societate este mare dacă are un număr 
mediu de angajați de peste 250 și fie un bilanț care depășește 17,5 de milioane EUR, fie o 
cifră de afaceri netă de peste 35 de milioane EUR. Raportul privind aspectele nefinanciare și 
riscul legat de acestea nu este complet dacă nu conține informații relevante referitoare la 
întregul lanț de aprovizionare.

Amendamentul 35
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
de peste 500 care, la data întocmirii 
bilanțului, fie au un bilanț care depășește în 
total 20 de milioane EUR, fie au o cifră de 
afaceri netă de peste 40 de milioane EUR, 
analiza include, de asemenea, o declarație 
nefinanciară care conține informații privind 
cel puțin aspectele de mediu, aspectele 
sociale și în ceea ce privește personalul, 
respectarea drepturilor omului, combaterea 
corupției și a dării de mită, inclusiv:

(b) Pentru societățile cu un număr mediu 
de angajați în cursul exercițiului financiar 
de peste 250 care, la data întocmirii 
bilanțului, fie au un bilanț care depășește în 
total 20 de milioane EUR, fie au o cifră de 
afaceri netă de peste 40 de milioane EUR, 
analiza include, de asemenea, o declarație 
nefinanciară care conține informații privind 
cel puțin aspectele de mediu, aspectele 
sociale și de personal, egalitatea de gen,
respectarea drepturilor omului, combaterea 
corupției și a dării de mită, ținând seama 



PE522.760v02-00 12/22 AM\1008927RO.doc

RO

de lanțul de aprovizionare al societății,
inclusiv:

Or. en

Amendamentul 36
Marije Cornelissen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1– punctul iii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere în ceea ce privește aspecte 
precum vârsta, sexul, diversitatea 
geografică, educația și experiența 
profesională, obiectivele acestei politici de 
diversitate, modul în care a fost pusă în 
aplicare și rezultatele în perioada de 
raportare.

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru care raportarea referitoare la politica de diversitate a 
conducerii unei societăți ar trebui să fie impusă doar societăților ale căror titluri de valoare 
sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată. Toate societățile mari definite la acest 
articol ar trebui să prezinte rapoarte privind politica lor de diversitate. Prin urmare, 
propunerea Comisiei pentru modificarea articolului 46a ar trebui să fie mutată la articolul 
46 alineatul (1) care se aplică, de asemenea, societăților mari necotate.

Amendamentul 37
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1– punctul iii a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o descriere a impactului 
operațiunilor sale în materie de gen, 
drepturile omului, aspecte sociale și de 
mediu, generat de activitățile proprii ale 
societății sau de relațiile sale cu părți 
terțe;

Or. en

Amendamentul 38
Marije Cornelissen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1– punctul iii b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) date privind salariul mediu orar al 
angajaților în perioada de raportare, 
defalcate pe sexe;

Or. en

Justificare

Rapoartele nefinanciare ar trebui să includă, de asemenea, informații anonime privind 
diferențele de remunerare între genuri dintr-o societate. Astfel, se va afla care sunt 
performanțele fiecărei societăți în ceea ce privește diferențele de remunerare între genuri 
care rămân la un nivel ridicat în UE.

Amendamentul 39
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

La prezentarea acestor informații, 
societatea se poate baza pe cadrele 
naționale, ale UE sau pe cadrele 
internaționale și specifică cadrele pe care
s-a bazat.

Pentru furnizarea acestor informații, 
societatea ar trebui să se bazeze fie pe 
cadrul UE, fie pe Principiile directoare 
ale ONU privind afacerile și drepturile 
omului și pe orientările privind 
întreprinderile multinaționale ale 
Organizației pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică (OCDE) și, dacă 
face acest lucru, să precizeze pe ce cadre
s-a bazat.

Or. en

Amendamentul 40
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) În măsura în care este necesar pentru 
înțelegerea evoluției activităților, 
rezultatelor și situației societății, analiza 
conține indicatori-cheie de performanță 
financiară și nefinanciară, relevanți pentru 
activitatea specifică a societății.

(c) În măsura în care este necesar pentru 
înțelegerea evoluției activităților, 
rezultatelor și situației societății, precum și 
a impactului său social și asupra mediului 
și a drepturilor omului, inclusiv din 
perspectiva egalității de gen, analiza 
conține indicatori-cheie de performanță 
financiară și nefinanciară relevanți pentru 
activitatea specifică a societății.

Or. en

Amendamentul 41
Marina Yannakoudakis

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
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Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 a – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educația și experiența profesională, 
obiectivele acestei politici de diversitate, 
modul în care a fost pusă în aplicare și 
rezultatele în perioada de raportare. Dacă 
societatea nu dispune de o astfel de 
politică, declarația conține o explicație 
clară și argumentată în acest sens.

(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății mari pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere, furnizată pe bază de 
voluntariat, care poate fi considerată un 
exemplu de bune practici în comunitatea de 
afaceri și printre consumatori. Aceasta 
poate include aspecte precum vârsta, sexul, 
diversitatea geografică, educația și 
experiența profesională, obiectivele acestei 
politici de diversitate, modul în care a fost 
pusă în aplicare și rezultatele în perioada 
de raportare. Dacă societatea nu dispune de 
o astfel de politică, declarația conține o 
explicație clară și argumentată în acest 
sens. În niciun caz societățile mari nu 
sunt pasibile de sancțiuni administrative 
și financiare pentru nerespectarea acestor 
dispoziții și nu sunt obligate să dezvăluie 
salariile angajaților sau orice alte date 
sensibile, în măsura în care respectă 
legislația privind protecția datelor.

Or. en

Amendamentul 42
Lívia Járóka

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 a – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educația și experiența profesională, 

(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică,
educația și experiența profesională, 
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obiectivele acestei politici de diversitate, 
modul în care a fost pusă în aplicare și 
rezultatele în perioada de raportare. Dacă 
societatea nu dispune de o astfel de 
politică, declarația conține o explicație 
clară și argumentată în acest sens.

obiectivele acestei politici de diversitate, 
modul în care a fost pusă în aplicare și 
rezultatele în perioada de raportare. 
Monitorizarea eficace a egalității de 
șanse, a măsurilor antidiscriminare și a 
diversității la locul de muncă este o parte 
importantă a unui management 
îmbunătățit al capitalului uman și a 
practicii egalității. Dacă societatea nu 
dispune de o astfel de politică, declarația 
conține o explicație clară și argumentată în 
acest sens.

Or. en

Amendamentul 43
Iratxe García Pérez

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 a – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educația și experiența profesională, 
obiectivele acestei politici de diversitate, 
modul în care a fost pusă în aplicare și 
rezultatele în perioada de raportare. Dacă 
societatea nu dispune de o astfel de 
politică, declarația conține o explicație 
clară și argumentată în acest sens.

(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitoare la sex și la alte
aspecte precum vârsta, genul, diversitatea 
geografică, handicapul, educația și 
experiența profesională, obiectivele acestei 
politici de diversitate, modul în care a fost 
pusă în aplicare și rezultatele în perioada 
de raportare. Dacă societatea nu dispune de
o astfel de politică, declarația conține o 
explicație clară și argumentată în acest 
sens.

Or. en

Amendamentul 44
Britta Thomsen
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Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a
Directiva 78/660/CEE
Articolul 46 a – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitor la aspecte precum 
vârsta, sexul, diversitatea geografică, 
educația și experiența profesională, 
obiectivele acestei politici de diversitate, 
modul în care a fost pusă în aplicare și 
rezultatele în perioada de raportare. Dacă 
societatea nu dispune de o astfel de 
politică, declarația conține o explicație 
clară și argumentată în acest sens.

(g) o descriere a politicii de diversitate a 
societății și a întreprinderilor publice 
cotate la bursă pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere referitoare la aspecte precum 
vârsta, sexul și altele, handicapul,
diversitatea geografică, educația și 
experiența profesională, obiectivele acestei 
politici de diversitate, modul în care a fost 
pusă în aplicare și rezultatele în perioada 
de raportare. Dacă societatea nu dispune de 
o astfel de politică, declarația conține o 
explicație clară și argumentată în acest 
sens.

Or. en

Amendamentul 45
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Raportul consolidat anual include o 
analiză fidelă a evoluției activităților, 
rezultatelor și situației ansamblului 
întreprinderilor incluse în consolidare,
precum și o descriere a principalelor 
riscuri și incertitudini cu care se confruntă 
acestea.

(1) Raportul consolidat anual include o 
analiză fidelă a evoluției activităților, 
rezultatelor și situației ansamblului 
întreprinderilor incluse în consolidare, o 
descriere a principalelor riscuri și 
incertitudini cu care se confruntă acestea și 
o descriere a impactului pe care îl au 
asupra aspectelor sociale, de gen și de 
mediu și asupra drepturilor omului.

Or. en
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Amendamentul 46
Marije Cornelissen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru întreprinderile-mamă ale 
întreprinderilor care urmează să fie 
consolidate, care împreună au un număr 
mediu de angajați în cursul exercițiului 
financiar de peste 500 și care, la data 
întocmirii bilanțului, fie au un bilanț care 
depășește în total 20 de milioane EUR, fie 
au o cifră de afaceri netă de peste 40 de 
milioane EUR, analiza include, de 
asemenea, o declarație nefinanciară care 
conține informații privind cel puțin 
aspectele de mediu, aspectele sociale și în 
ceea ce privește personalul, respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupției și 
a dării de mită, inclusiv:

Pentru întreprinderile-mamă ale 
întreprinderilor care urmează să fie 
consolidate, care împreună au un număr 
mediu de angajați în cursul exercițiului 
financiar de peste 250 și care, la data 
întocmirii bilanțului, fie au un bilanț care 
depășește în total 17,5 milioane EUR, fie 
au o cifră de afaceri netă de peste
35 de milioane EUR, analiza include, de 
asemenea, o declarație nefinanciară care 
conține informații privind cel puțin 
aspectele de mediu, sociale și de personal,
aspectele privind diversitatea, respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupției și 
a dării de mită, ținând seama de întregul 
lanț de aprovizionare al societății,
inclusiv:

Or. en

Justificare

Definiția unei societăți mari ar trebui interpretată în conformitate cu definiția existentă din 
cea de-a 4-a Directivă contabilă, potrivit căreia o societate este mare dacă are un număr 
mediu de angajați de peste 250 și fie un bilanț care depășește 17,5 de milioane EUR, fie o 
cifră de afaceri netă de peste 35 de milioane EUR. Raportul privind aspectele nefinanciare și 
riscul legat de acestea nu este complet dacă nu conține informații relevante referitoare la 
întregul lanț de aprovizionare.

Amendamentul 47
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
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Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru întreprinderile-mamă ale 
întreprinderilor care urmează să fie 
consolidate, care împreună au un număr 
mediu de angajați în cursul exercițiului 
financiar de peste 500 și care, la data 
întocmirii bilanțului, fie au un bilanț care 
depășește în total 20 de milioane EUR, fie 
au o cifră de afaceri netă de peste 40 de 
milioane EUR, analiza include, de 
asemenea, o declarație nefinanciară care 
conține informații privind cel puțin 
aspectele de mediu, aspectele sociale și în 
ceea ce privește personalul, respectarea 
drepturilor omului, combaterea corupției și 
a dării de mită, inclusiv:

Pentru întreprinderile-mamă ale 
întreprinderilor care urmează să fie 
consolidate, care împreună au un număr 
mediu de angajați în cursul exercițiului 
financiar de peste 250 și care, la data 
întocmirii bilanțului, fie au un bilanț care 
depășește în total 20 de milioane EUR, fie 
au o cifră de afaceri netă de peste 
40 de milioane EUR, analiza include, de 
asemenea, o declarație nefinanciară care 
conține informații privind cel puțin 
aspectele de mediu, sociale și de personal,
egalitatea de gen, respectarea drepturilor 
omului, combaterea corupției și a dării de 
mită, ținând seama de lanțul de 
aprovizionare al societății, inclusiv:

Or. en

Amendamentul 48
Marije Cornelissen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3 – punctul iii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o descriere a politicii de diversitate a 
societății pentru organele sale 
administrative, de conducere și de 
supraveghere în ceea ce privește aspecte 
precum vârsta, sexul, diversitatea 
geografică, educația și experiența 
profesională, obiectivele acestei politici de 
diversitate, modul în care a fost pusă în 
aplicare și rezultatele în perioada de 
raportare;

Or. en
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Amendamentul 49
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 3 – punctul iii a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) o descriere a impactului 
operațiunilor sale în materie de gen, 
drepturile omului, aspecte sociale și de 
mediu, generat de activitățile proprii ale 
societății sau de relațiile sale cu părți 
terțe;

Or. en

Amendamentul 50
Marije Cornelissen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – litera b – paragraful 1– punctul iii b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiib) date privind salariul mediu orar al 
angajaților în perioada de raportare, 
defalcate pe sexe;

Or. en

Justificare

Rapoartele nefinanciare ar trebui să includă, de asemenea, informații anonime privind 
diferențele de remunerare între genuri dintr-o societate. Astfel, se va afla care sunt 
performanțele fiecărei societăți în ceea ce privește diferențele de remunerare între genuri 
care rămân la un nivel ridicat în UE.
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Amendamentul 51
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

La prezentarea acestor informații, raportul 
consolidat anual se poate baza pe cadrele 
naționale, ale UE sau pe cadrele 
internaționale și specifică cadrele pe care
s-a bazat.

Pentru furnizarea acestor informații,
societatea se bazează fie pe cadrul UE, fie 
pe Principiile directoare ale ONU privind 
afacerile și drepturile omului și pe 
orientările privind întreprinderile 
multinaționale ale Organizației pentru 
Cooperare și Dezvoltare Economică 
(OCDE) și, dacă face acest lucru, 
precizează pe ce cadre s-a bazat.

Or. en

Amendamentul 52
Britta Thomsen

Propunere de directivă
Articolul 2 – punctul 1 – litera a
Directiva 83/349/CEE
Articolul 36 – alineatul 1 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

În măsura în care este necesar pentru 
înțelegerea evoluției activităților, 
rezultatelor și situației, analiza conține 
indicatori-cheie de performanță financiară 
și nefinanciară, relevanți activității 
specifice a societății.

În măsura în care este necesar pentru 
înțelegerea evoluției activităților, 
rezultatelor și situației, precum și a 
impactului social și asupra mediului și a 
drepturilor omului al societății, inclusiv 
din perspectiva egalității de gen, analiza 
conține indicatori-cheie de performanță 
financiară și nefinanciară relevanți pentru 
activitatea specifică a societății.

Or. en
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